
شماره ١٨



اعضای محترم پروژه غــــــدیر ۳ 

احتراما به استحضار می رساند فعالیت های اجرایی انجام �رفته از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵  لغایت 
۱۴۰۱/۱۰/۳۰  به شرح ذیل می باشد:

۱- عملیات اجرایی:

جانمایی لوله ها توسط ا�یپ تأسیسات م�انی�ی در هم�ف  •
ادامه اجرای تیغه چیین طبقه هم�ف ، پنجم و بام  •

اجرای شایس �یش و دال آسانسور پروژه  •
اجرای والپست داخلی طبقه 5  •

نظافت چاله آسانسور و پلیت های دور چاه� آسانسور در طبقات  •
ضدزن� آهن آالت ورودی  •

جانمایی لوله های تأسیساتی طبقات  •
اجرای والپست نمای فرعی  •

شیارزنی جهت اجرای تاسیسات  •
مونتاژ �الیمر  •

سیمان�اری نما  •



۲-مصالح و متریال ورودی

شرح
سفال۱۰ عدل

نبیش ۴
ناودانی ۸
قوطی ۱۰

پلیت ۲۰*۱۵ دو سوراخ
پلیت ۳۰*۳۰ چهار سوراخ

رول بولت۱۴ خارجی
رول بولت ۱۲ خارجی
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۳- ماشین آالت فعال

-جابه جایی مصالح در �ار�اه ۱ دست�اه باالبر 
-سیمان�اری  نما  ۱ دست�اه �الیمر

۴- نیروی انسانی
 

-عملیات بنایی تعداد۴۸  نفر مشغول به �ار بوده اند  
-نظافت ، جابه جایی و تقسیم مصالح بین طبقات و جمع آوری نخاله ها ۱۶ نفر نیروی �ار�ری  ( مجموع 

نفر-روز) در این دوره مشغول به �ار بوده اند .
-جوش�ار برای انجام �ار جوش�اری تعداد ۵ ( نفر مجموع نفر-روز ) در این دوره مشغول به �ار بوده اند .

-پیمان�ار آسانسور جهت شایس �یش آسانسور ۱۶ نفر( مجموع نفر-روز )
-سیمان�اری نما و مونتاژ �الیمر ۱۲ نفر( مجموع نفر-روز )

-اجرای تاسیسات م�انی�ی ۹ نفر( مجموع نفر-روز )



ادامه اجرای تیغه چیین طبقه هم�ف ، پنجم و بام



اجرای شایس �یش و دال آسانسور پروژه



5 اجرای والپست داخلی طبقه 



شیارزنی جهت اجرای تاسیسات



�الیمر مونتاژ 



نما سیمان�اری 


